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W środku Informatora:
•  Ocalić od zapomnienia str. 3
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Międzyzdrojskie  Inspiracje
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Z miejskiego kalendarza  imprez: luty / marzec 2018 r. 


28.02.2018 r. – Spotkanie z Alek-
sandrem Dobą, godz. 17:30, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

04.03.2018 r. – VIII Memoriał za-
wodnika Daniela Muchy – Halowy 
Turniej Piłki Nożnej w roczniku 
2005/2006, godz. 10:00, hala spor-
towa im. Andrzeja Grubby przy 
Szkole Podstawowej nr 1;    

04.03.2018 r. – Bieg „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych”, godz. 12:00, start przy 
Golden Tulip Residence; 

08.03.2018 r. – Dzień Kobiet, 
godz.17:00; Międzynarodowy Dom 
Kultury; 

14.03.2018 r. – Ogólnopolski Tur-
niej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje 
gminne, godz.11:00; Międzynaro-
dowy Dom Kultury; 

15.03.2018 r. – „Dziewczyny jak 
te kwiaty” – program kabaretowo 
– muzyczny w wykonaniu Witka 

Żuromskiego i Marcina Samolczy-
ka, godz. 18:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;

17.03.2018 r. – Puchar Polski Se-
niorów w tenisie stołowym, godz. 
10:00, hala sportowa im. Andrzeja 
Grubby przy Szkole Podstawowej 
nr 1;

19.03.2018 r. – Rodzinne Warsztaty 
Wielkanocne, godz. 16:00, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wapnicy;

20.03.2018 r. – Rodzinne Warsztaty 
Wielkanocne, godz. 15:00, Miejska 
Biblioteka Publiczna;

22.03.2018 r. – Wspomnienie  
o Józefie Piłsudskim w 100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości, 
godz. 17:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna;

24.03.2018 r. – Kiermasz Wielka-
nocny, godz.11:00, promenada 
przez budynkiem MDK lub foyer 
MDK;

25.03.2018 r. – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej w roczniku 2009, 
godz.10:00, hala im. A. Grubby 
przy Szkole Podstawowej nr 1;

25.03.2018 r. – Mecz I Ligii Kobiet 
w tenisie stołowym: UKS Chrobry 
Międzyzdroje – LUKS Agro Sieć 
Chełmno, godz. 15:00, hala im.  
A. Grubby przy Szkole Podstawo-
wej nr 1;

25.03.2018 r. – Konkurs Palmo-
wy – Niedziela Palmowa, kościół 
parafialny pw. św. Piotra Apostoła;  

27.03.2018 r. – „Wielkanocne opo-
wieści, czyli przygody z wiejskiej 
zagrody” autorstwa Anny Piecyk 
i Jolanty Nyrkowskiej połączone  
z warsztatami plastycznymi,  
godz. 16:00, Miejska Biblioteka  
Publiczna;                         

 Redakcja



















 



Absolwent Technikum Bu-
dowy Silników Lotniczych 
we Wrocławiu. Przez kilka 
lat pracował w warszaw-
skiej Fabryce Samocho-
dów Osobowych. Wraz  
z m.in. Jerzym Turkiem był 
członkiem amatorskiego 
kółka teatralnego działa-
jącego przy tym zakładzie. 
W 1958 ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę Te-
atralną im. Aleksandra Ze-
lwerowicza w Warszawie, 
a następnie przez wiele 
lat był wykładowcą aka-
demickim na tej uczelni.  
Był aktorem warszawskich 
teatrów: Teatru Drama-
tycznego (1958–1984), 
Teatru Nowego (1984–
1990) i Teatru Kwadrat 
(1990–2001). Występował 
w spektaklach Teatru Tele-
wizji, a także w kabaretach 
Owca (1966–1968) czy 

Wojciech Pokora (1934-2018)
Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów komediowych, zmarł 4 lutego 2018 r. w wieku 83 
lat. Podczas 5. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął swoją dłoń w Alei Gwiazd. 

Dudek. W latach 1990–2005 był aktorem 
Kabaretu Olgi Lipińskiej. Ponadto współpra-
cował z Teatrem Rozmaitości (1977–1978), 
Teatrem Komedia (1979), Teatrem Studio 
(1983), Teatrem 6. piętro (2011) oraz Och-
-Teatrem (2012–2013). Występował w spek-
taklach takich reżyserów jak Jerzy Jarocki, 
Konrad Swinarski, Wanda Laskowska, Piotr 
Cieślak czy Janusz Kondratiuk. Reżyserował 
na deskach Teatru Kwadrat (1989, 1992, 
1996), Teatru Syrena (1991), Lubuskiego 
Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze (1992, 1998), Teatru Powszechnego w 
Radomiu (1993), Teatru Polskiego we Wro-
cławiu (1994), Teatru Bagatela w Krakowie 
(1994), Teatru Dramatycznego w Płocku 
(1997, 1999), Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie (1998, 1999) oraz Teatru 
Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki  
w Białymstoku (2000). Występował głównie 
w repertuarze komediowym, choć ma za 
sobą również role w produkcjach dramatycz-
nych, takich jak „Kiedy miłość była zbrodnią” 
(1967), „Palace Hotel” (1977), „Szczęśliwy 
brzeg” (1983), a także serialu telewizyjnym 
„Więzy krwi” (2001).                                    MDK
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Warto było podjąć to wyzwanie i zgromadzić 
prace od naszych lokalnych artystów, żeby teraz 
podziwiać, to co najpiękniejsze - dzieło ludzkiej 

wyobraźni i talentu. Temu wydarzeniu towarzy-
szył niezwykły klimat. To piękny obrazek, kiedy 
rozsunęły się kotary na scenie i zobaczyliśmy tę 
niezwykłą grupę rodzimych artystów, z Jerzym 
Porębskim,  autorem tekstów i muzykiem. Tak jak 
różnorodna jest ich twórczość, tak i oni zaprezen-
towali się od „seniora do juniora”. 

Album „Międzyzdrojskie inspiracje”  przedsta-
wia twórczość 32 artystów (również tych, którzy 
na stałe nie mieszkają w Międzyzdrojach) w tym 
prace zbiorowe Pracowni „Impresje” i Stowa-
rzyszenia Archeozdroje. Ukazuje też obrazy śp. 
Stanisława Zagrodzkiego i Eryka von Zedtwitza, 
których już nie ma wśród nas. Album zawiera 160 
stron w formacie A 4, nakład 2000 egzemplarzy, 
wydany został przez gminę w ramach pracy 
własnej, przy współpracy z Drukarnią Kadruk 
ze Szczecina. Wydanie zostało sfinansowane z 

budżetu gminy Międzyzdroje. Wyboru utworów 
do albumu dokonał zespół programowy: Teresa 
Purgal, Tamara Starachowska, Andżelika Gałecka, 

Anna Piecyk, Joanna Ści-
gała i  Tomasz Rychłowski. 

Podczas sobotniej uro-
czystości na scenie przed-
stawieni zostali wszyscy 
artyści i wspólnie odczy-
tane fragmenty albumu. 
Leszek Dorosz,  burmistrz 
M iędz yzdrojów i  Jan 
Magda, przewodniczący 
Rady Miejskiej uroczyście 
wręczyli artystom albumy 
„Międzyzdrojskie inspi-
racje”. Swoją obecnością 
zaszczycił nas również 
Krzysztof  Barczyk – dy-

rektor Gabinetu Marszałka Olgierda Geblewicza 
i Beata Kiryluk Radna Powiatu Kamieńskiego. 

Dzień 17 lutego 2018 r. niewątpliwie wpisze 
się w karty historii naszego miasta. To pierwszy 
taki materiał promujący dziedzictwo kultury 
naszej „małej ojczyzny” – artystyczne dokona-
nia mieszkańców gminy Międzyzdrojów. Były 
przemówienia, gratulacje, kwiaty, koncert mu-
zyki morskiej w wykonaniu Jerzego Porębskiego  
i niespodzianka - wiersz pt. „Bursztynowy po-
mysł” napisany specjalnie na tę okazję przez  
Jolantę Nyrkowską. 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w foyer 
MDK. Dziękujemy Jerzemu Porębskiemu za 
piękny koncert i artystom za to, że są i zgodzili się 
podzielić z nami, tym co najpiękniejsze – darem 
tworzenia i  talentem. 

Jadwiga Bober
Urząd Miejski

„Ocalić od zapomnienia”
17 lutego 2018 r. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury  utworem Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia” rozpoczął się wieczór 
poetycko-muzyczny, promujący twórczość lokalnych artystów w wydanej książce  „Międzyzdrojskie inspiracje”. Przedsmak ich twórczości  można 
było poczuć  w holu MDK, gdzie wystawiono prace siedemnastu międzyzdrojskich artystów. 

Zastanówmy się wspólnie – czego człowiek oczekuje od życia? Odpowiedź nasuwa się nam bardzo szybko: zdrowia, szczęścia, bogactwa, 
sławy, miłości... Tak, to wszystko jest ważne, ale czy nie o tym piszą poeci? Dlaczego? Bo to, co człowiekowi najdroższe, najcenniejsze 
jest zazwyczaj na wyciągnięcie ręki. To coś, ten ktoś jest tuż obok nas, a my tego często nie widzimy i nie doceniamy... 

Badanie jest bezpłatne, refundowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia i wykonywane  
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Mogą w nim uczestni-
czyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 
lat, które nie były leczone z powodu raka piersi 
i jednocześnie:

• w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu

• lub otrzymały wynik ze wskazaniem do 
wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy 
kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u 
matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym 
stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2) 

W naszej gminie badanie odbędzie się  
27 marca 2018 przy nowej Przychodni Zdro-
wia, ul. Niepodległości 10 a   

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą reje-
strację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. Call Center czyn-
ne jest od poniedziałku do soboty. 

Istotnym elementem badania jest ocena 
porównawcza wyników z poprzednich badań, 
dlatego prosimy o przyniesienie na badanie 
zdjęć/płyt z poprzednich mammografii. 

Powiedz o badaniu osobom najbliższym, 
znajomym, sąsiadkom. 

Na podstawie materiałów otrzymanych od 
organizatorów

Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
UM Międzyzdroje 

PRZEBUDOWA 
ALEI GWIAZD
W lutym 2018r., po rozstrzygnięciu prze-
targu rozpoczęła się planowana prze-
budowa Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. 
Przebudowa polega na poszerzeniu alei, 
wymianie nawierzchni i podbudowie oraz 
podwyższeniu części terenu pełniącego 
funkcję sceny.  W nowej posadzce planuje 
się umieścić istniejące płyty pamiątkowe 
oraz płyty z odlewami odcisków dłoni. 
Wzdłuż ciągów pieszych zaplanowano 
elementy małej architektury: ławki, sie-
dziska, kosze na śmieci. Obecna brama 
wejściowa zostanie przeniesiona. Prace 
powinny zakończyć się do dnia 30 czerw-
ca 2018 r. 

Anetta Czyżak
Referat Promocji 

i Współpracy z Zagranicą

Zapraszamy na badanie 
mammograficzne
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REKRUTACJA 
DO  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

w Międzyzdrojach 
na rok szkolnym 2018/2019

Termin składania wniosków
Wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka 

w Międzyzdrojach, prosimy składać

od 01 marca 2018 r.  do 30 kwietnia 2018 r.
w biurze przedszkola (na parterze)

w godzinach: 800-1000 oraz 1400-1600

Wnioski do pobrania na stronie www.morskieskarby.szkol-
nastrona.pl  w zakładce „żłobek” lub w biurze przedszkola.

Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie www.morskie-
skarby.szkolnastrona.pl w zakładce żłobek.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Rekrutacja do przedszkola 
„Morskie skarby”  w Międzyzdrojach 

na rok szkolnym 2018/2019
Wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019 ob-

jęte będą dzieci urodzone  w  latach 2015, 2014, 2013, 2012. Dzieci 
urodzone w 2012 r. objęte są obowiązkowym rocznym przygoto-
waniem przedszkolnym.

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do przedszkola odbywać 
się będzie wyłącznie na wolne miejsca.

Termin składania wniosków
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci, które nie 

uczęszczają do przedszkola w Międzyzdrojach, prosimy składać  
od 01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. w biurze  przedszkola (na 
parterze) w godz.: 8.00-10.00 oraz 14.00-16.00

Wnioski do pobrania na stronie www.morskieskarby.szkolnastro-
na.pl  w zakładce „rekrutacja”  lub w biurze przedszkola.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DOSTĘPNY JEST NA:
stronie internetowej przedszkola www.morskieskarby.szkolna-

strona.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Elwira Korcz
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję bliżej 
poznać portugalski system edukacji, zawrzeć 
nowe znajomości, zasmakować regionalnej 
kuchni oraz zobaczyć Lizbonę i okolice. Nasi 
uczniowie nocowali u rodzin portugalskich, 
których dzieci uczęszczają do szkoły part-
nerskiej. Uczestniczyli oni zatem w zajęciach 
lekcyjnych oraz pozalekcyjnych wraz ze swoimi 
gospodarzami, co pozwoliło im lepiej poznać 
tamtejszą kulturę oraz porównać nasze szkoły. 
Zważywszy iż dzieci portugalskie często prze-
bywają w szkole nawet 10 godzin dziennie, 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach 
ukazała się polskim uczniom w całkiem nowym 
świetle!

W niedzielę 4 lutego polska grupa udała się 
na wycieczkę wzdłuż malowniczego wybrzeża 
Atlantyku w kierunku Cascais i Ust Piekieł – 
jaskini, przy której rozlegają się iście upiorne 
dźwięki uderzających o skały fal. Następnym 
przystankiem był najbardziej na zachód wysu-
nięty punkt kontynentu europejskiego – Cabo 
de Roca. Lunch w typowej portugalskiej restau-
racji, z tradycyjną kuchnią, był wyśmienity! Po 

krótkim spacerze po pięknej Sintrze, przyszła 
kolej odwiedzić bajkowy zamek w chmurach, 
Palacio de Pena.

Kolejne dni były dla wszystkich bardzo 
pracowite, pełne zajęć i warsztatów, jak również 
spotkań projektowych, podczas których omó-
wione zostały zrealizowane dotychczas działa-
nia, jak również zaplanowano kolejne – w tym 
wizytę projektową w Polsce, która odbędzie 
się w maju. Nie zabrakło jednak na szczęście 
czasu żeby zobaczyć słynne mosty Lizbony  
i inne zabytki, skosztować ciasteczek z Belem, 
przejechać się kolejką linową w nowoczesnej 
dzielnicy miasta, oraz odwiedzić największe w 
Europie Oceanarium.

Wizyta była dla wszystkich uczestników 
wspaniałym doświadczeniem i z niecierpli-
wością oczekujemy przyjazdu gości z 6 szkół 
partnerskich za trzy miesiące!

Iwona Ośka 
Koordynator 

Wizyta w Lizbonie
3-10.02.2018 odbyła się wizyta w ramach projektu Erasmus + „Mind and Body – A Healthier To-
morrow”. Do stolicy Portugalii pojechało sześcioro uczniów klas szóstych: Nadia Kastrau, Ale-
sja Litwin, Dawid Dymarski, Maximilian Gembała, Eryk Głod i Patryk Jarząbek oraz p. M. Karpo-
wicz i p. I. Ośka. Był to również pierwszy wyjazd orła Bolka, naszej szkolnej maskotki, za granicę!  
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ze szkół partnerskich z Anglii, Hiszpanii, 
Portugalii, Turcji i Włoch.
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Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele 
lokalnych ośrodków turystycznych oraz właści-
ciele atrakcji turystycznych znajdujących się w 
regionie.

Zainteresowanie projektem okazało się bar-
dzo duże. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
Urzędów Miejskich i przedsiębiorcy z Międzyz-
drojów, Wolina, Świnoujścia, Rewala i Kamienia 
Pomorskiego. 

Zaproszonych gości przywitał dr Wojciech Zy-
ska, dyrektor WPN. Przedstawiciele firmy Wander 
Book omówili założenia projektu oraz możliwości 
jego realizacji w naszym regionie. 

Projekt Wander Book nie jest nowy i w innych 
regionach kraju np. na Dolnym Śląsku, rozwija się 
w szybkim tempie. Ma on charakter międzyna-
rodowy. Swoim zasięgiem obejmuje już Czechy, 

Słowację, Niemcy i Polskę. 
Głównymi celami projek-

tu Wander Book – Dziennik 
Turystyczny jest promocja 
atrakcji turystycznych regio-
nu poprzez:

- wydanie dziennika tu-
rystycznego o charakterze 
informacyjno-kolekcjoner-
skim,

- wydanie kart (naklejek) 
przedstawiających poszcze-
gólne atrakcje,

- zaktywowanie turystyki 
na obszarze objętym pro-
jektem, szczególnie poza 
sezonem letnim.

Zainteresowani wyrazili 
chęć udziału w projekcie. 
Pozytywne doświadczenia 
z projektem ma już kilku re-
gionalnych przedsiębiorców 
z Rewala oraz Świnoujścia.

Woliński Park Narodowy 
również przystąpi do pro-
jektu. Turyści odwiedzający 
WPN będą mogli kolekcjo-
nować karty przedstawiające 
główne atrakcje Parku. 

Mamy nadzieję, że spo-
tkanie przyniesie wiele ko-
rzyści dla integracji środo-

Podczas apelu  szkolnego 22 lutego podsumo-
wano I półrocze 2017/2018. Wymieniono uczniów, 
którzy uzyskali najwyższe średnie ocen.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem 
uczniowie klas V – VII i II-III gimnazjalnych otrzy-
mali stypendia za wyniki w nauce w I półroczu. Na 
koniec roku szkolnego będą nagrodzeni stypen-
diami za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe 
uczniowie klas IV – VII i II-III gimnazjum.

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie 
ocen w SP1:

IV a:  Maria Rutkowska – 5.18, Marta Wołkow 
– 5.18, Maciej Dunder – 5.09, Patryk Różycki – 5.0

IV b: Patryk Jeziorny – 5.28, Maja Jaworska – 
5.28, Filip Juraszczyk – 5.0, Paulina Żołnierun – 4.82

IV c: Emilia Hnat – 5.2, Oliwer Hansz – 5.0, 
Jakub Chabinka – 4.9, Maja Łukowska – 4.8

IV d: Julia Bartkiewicz – 5.18, Laura Gołę-

biowska – 5.18, Oliwia 
Osińska – 5.18,  Szymon 
Kozłowski –  5.0, Bartło-
miej Mędry – 4,9

V a:  -
V b: Amelia Kujda – 

Rogowska – 5.36, Michał 
Wandachowicz – 5.36, 
Karolina Janiszewska  
– 5.18, Dominik Bursa 
– 5.09

V c:  Julia Kędziołka – 
5.18, Weronika Kalemba 
– 5.0, Kacper Musialski  
– 4.9, Julia Jadanowska – 4,81, Maria Koźbiał – 4.81, 
Hanna Szymańska – 4.81

VI a:  Nadia Kastrau – 5.45, Artur Herodziński 
– 5.18, Szymon Skorupka – 5.18, Patryk Jarząbek 

– 5.0, Eryk Głod 
– 4.82

VI b: Maxy-
milian Gembała 
– 5.09, Kacper 
S o b i e r a j s k i  – 
5.09,  Mar tyna 
Deptuła – 4.81, 
Weronika Helbik 
– 4.81

VII a: Kinga 
Rębek – 4.85

VII b: - 
II a G: Wero-

nika Kujda – 4.93, 

Oliwia Wilczyńska – 4.87, Konrad Dubako – 4.8,  
Weronika Jadanowska – 4.8, Klaudia Nowak – 4,87

II b G:  -
II c G:  -
III a G:  Wiktoria Małkińska – 5.33
III b G: Julia Konarzewska – 5.2
III c G: Daria Szubelko – 5.0, Oliwia Zagrod-

nik – 4.93
Na spotkaniu wyróżniono również uczniów, 

którzy byli uczestnikami konkursów, zawodów 
sportowych, aktywnie działali w wolontariacie  
i samorządzie.

Lista tych uczniów na stronie SP1.
Wszystkim uczniom gratulujemy! Natomiast 

uczniom, którzy napotkali problemy w nauce 
staramy się zapewnić pomoc, o ile uczniowie jej 
oczekują.

Iwona Banachowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Podsumowanie i półrocza w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach

Dziennik Turystyczny Wyspy Wolin i okolic
15 lutego br. w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Muzealnego WPN w Międzyzdrojach 
odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu Wander Book – Dziennik Turystyczny 
Wyspy Wolin i okolic. 

wiska turystycznego w regionie i projekt Wander 
Book wpisze się na stałe w mapę turystyczną 
Wyspy Wolin i okolic.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
udziału w projekcie Wander Book.

WPN

Noc Sów 2018
w Wolińskim Parku Narodowym 

23 marca 2018r. w godz. 17.00 - 22.00
dla grup zorganizowanych

24 marca 2018r. w godz. 17.00 - 22.00
dla indywidualnych chętnych

W programie:
• 17.00 rozpoczęcie spotkania w Muzeum Przyrodniczym WPN w Międzyzdrojach,
• 17.15 prelekcja dotycząca biologii sów Polski,
• 18.00 zwiedzanie wystawy i pokaz filmu o sowach,
• 19.00 zajęcia terenowe - poszukiwanie i obserwacja sów w środowisku,
• 21.00 podsumowanie i poczęstunek przy grillu.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.wolinpn.pl lub www.centrum-grodno.pl
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AKTUALNOŚCI

W harcerskim turnieju międzyzdrojscy harcerze 
rywalizowali z drużynami z takich miast, jak: Szcze-
cin, Lipiany, Barlinek, Międzyrzecz, Myślibórz, No-
wogródek Pomorski, Goleniów, Wałcz i Starościn. 

Cały rajd odbywał się z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej - święta przyjaźni obchodzonego  
w dniu 22 lutego każdego roku przez wszystkich 
harcerzy i skautów na całym świecie. Dzień Myśli 
Braterskiej uświadamia druhnom i druhom,  
jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi 
niezależnie od narodowości, czy wieku. W ten 
dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie  
życzenia, przesyłają kartki, organizują gry tereno-
we lub spotykają się przy ognisku. 

Harcerskie zawody rozpoczęły się w piątek 
wieczorem, zaraz po rozlokowaniu się w barlinec-
kiej szkole przy ul. Kombatantów. Na harcerskiej 
wieczornicy zaprezentowały się wszystkie drużyny 
rajdowe. Pierwszym zadaniem naszych harcerzy 
było zaśpiewanie specjalnie ułożonej piosenki  
o braterstwie. Potem odbyła się gra nocna w lesie, 
która polegała na wyłapaniu 10 zamaskowanych 
postaci tak, aby dodatkowo jeszcze nie zostać 
złapanym przez innych osób pilnujących. 

W sobotę z samego rana nasi harcerze wyru-
szyli na wędrówkę. Trasa rajdowa liczyła ok. 10 km.  

Pierwszy punkt był w Muzeum Regionalnym Barli-
neckiego Ośrodka Kultury. Na punkcie trzeba było 
pokonać dwóch zawodników w grze w warcaby. 
Na kolejnych wiązało się jak najwięcej rodzajów 
węzłów, rozpalało ogień za pomocą krzesiwa na 
zmarzniętej ziemi. W trudnych warunkach leśnych 
harcerze mieli za zadanie połączyć się przez 
radiotelefony, korzystając pasma PMR. Musieli 
również udzielić pomocy rannemu po postrzale 
z broni palnej. Było też zadanie kulinarne, gdzie  
w polowych warunkach trzeba było coś ugotować. 
Z dwóch pomidorów, sera i czosnku Międzyz-
drojanom udało się wykonać „Serowe nachosy  
z deepem pomidorowym”. Na punkcie, gdzie było 
strzelanie z łuku druhowi Olafowi Rochowiczowi, 
jako jedynemu ze wszystkich uczestników, udało 
się zestrzelić cel wielkości aluminiowej puszki. 

W szkole wieczorem odbył się konkurs 
degustacyjny wypieków oraz „Akcja Grosik”. 
Do konkursu degustacyjnego zgłoszono masę 
babeczek, tortów, ciast i ciasteczek. Podczas 
„Akcji Grosik” naszym harcerzom, za gadżety 
przez nich wykonane, udało się zebrać najwię-
cej ze wszystkich (było to ponad 23 000 gr). 
Na koniec dnia odbyło się uroczyste świecowisko, 

Wygrana harcerzy z Międzyzdrojów na rajdzie w Barlinku
Harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, reprezentujący 34 Drużynę Harcerską „Orlęta” im. Orląt Lwowskich, uczestniczyli w dniach 
16-18 lutego 2018 r.w XVII Rajdzie Dnia Myśli Braterskiej w Barlinku. Organizatorem rajdu był Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej.

w którym uczestniczyli zaproszeni goście, w tym 
Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. 

W niedzielę na harcerskim apelu, podsu-
mowywującym XVII Rajd Dnia Myśli Braterskiej 
w Barlinku, ogłoszono wyniki. Okazało się, że 
międzyzdrojscy harcerze z 34 Drużynę Harcerską 
„Orlęta” im. Orląt Lwowskich zdobyli puchar i 1. 
miejsce w kategorii trasa harcerska. W kategorii 
trasa starszoharcerska wygrali harcerze z 2 Har-
cerskiej Drużyny Wodnej  „Złota Szekla” z Wałcza.

Drużynę z Międzyzdrojów reprezentowali: 
Amelia Kujda – Rogowska, Karolina Janiszewska, 
Karolina Cader, Alicja i Anna Raczkowskie, Olaf  
Rochowicz, Bartosz Pyżyński oraz opiekun - pwd. 
Tomasz Rychłowski. 

Wszystkim naszym druhnom i druhom rajd 
bardzo, ale to bardzo się podobał. Udało się na-
wiązać kontakty, nowe znajomości i przyjaźnie. 
Pozytywnie nastawieni, gotowi wrażeń i przygód, 
nie mogą się doczekać kolejnej wyjazdów na rajdy 
harcerskie.

Z harcerskim pozdrowieniem, 
Czuwaj!

pwd. Tomasz Rychłowski 
Komendant X Szczepu „Gniazdo” ZHP

WALENTYNKI W WAPNICY
„Wiklina” w Wapnicy 10 lutego 2018r. gościła niemal 80 osób, które 
uczestniczyły w Walentynkowym Balu Karnawałowym organizowa-
nym przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2. Uroczy-
stość otworzyła dyrektor SP2 oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 
Bal uświetniła śpiewem Edyta Nitkiewicz, wrocławska finalistka „The 
power of voice”. Przy dobrej muzyce bawili się mieszkańcy gmin 
Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście. Rozgrzewały nas „Kaczuchy”,  
„I Feel Love” i „I Wonder Why”. Zdjęcia „na ściance” cieszyły się bardzo 
dużym powodzeniem, a zabawa trwała niemal do świtu. 

Zebrane podczas tego charytatywnego balu środki zostaną 
przeznaczone na organizację m.in. Dnia Dziecka w SP2. Pragniemy 
serdecznie podziękować sponsorom i partnerom, którzy wsparli 
nasze działania.

Rada Rodziców przy SP2 w Wapnicy 
Organizatorzy
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KULTURA

Dariusz Felisiak opowiedział o swojej podróży 
z 2016 r. do Kurdystanu leżącego w grani-
cach Iraku i Iranu, na którą wybrał się z 300 $  
w kieszeni. Kurdowie to jeden z największych 
narodów, bez swojego państwa, zamieszkują-
cy tereny Iraku, Iranu, Turcji, Syrii. Kurdystan  
w północnej części Iraku uzyskał dużą auto-
nomię od rządu centralnego w Bagdadzie. 
Kurdowie to ludzie bardzo pomocni i przy-
jacielscy, oddadzą nawet ostatni bochenek 
chleba, każdemu kto jest w potrzebie. Wyznają 
zasadę: „mój dom jest Twoim domem”. Są mu-
zułmanami, ale, jak podkreślają, nie Arabami. 
Darek często podróżował stopem, ale Kurdo-
wie czuli się urażeni, gdy chciał zapłacić za 
podwiezienie. Prócz transportu oferowali też 
nocleg i posiłki w swoich domach. Zaczepiali 
go, aby móc porozmawiać i podszlifować język 
angielski, którego chętnie się uczą widząc w 
tym przyszłość i możliwość rozwoju. Dariusz 
w czasie swej podróży musiał omijać tereny 
zajęte przez tzw. państwo ISIS, które jest sa-
mozwańczym kalifatem nieuznawanym przez 
społeczność międzynarodową. W związku  
z tym zagrożeniem na terenie Iraku jest wiele 
punktów kontrolnych. Podczas jednej z kontroli 
urzędnik w rozmowie z Darkiem musiał skorzy-
stać z tłumacza przez telefon. Podróżnik przy 
okazji zapytał go czy widuje tu turystów, od-
powiedź brzmiała: „Tak, jednego miesiąc temu”. 
Podczas wyprawy na irański wulkan Damavand, 

przemókł mu namiot i śpiwór, a było bardzo 
zimno. Był na skraju hipotermii, ale pomogli mu 
Irańczycy oddając swoje schronienie. Niedługo 
potem sam miał okazję się zrewanżować i ura-
tował życie jednego z uczestników wyprawy. 
Darek w czasie podróży po irackim Kurdystanie 
zgubił telefon. Jeden z kurdyjskich przyjaciół 
odnalazł go. Z uwagi na brak urzędów poczto-
wych, czekano aż ktoś będzie leciał do Europy.  
Po 6 miesiącach podróżnik odebrał zgubiony 
telefon w Warszawie, podczas ważnego kurdyj-
skiego noworocznego święta Newros. Podróż-
nik na każdym kroku spotykał się z gościnnością 
i otwartością narodu kurdyjskiego. 

Karol Tomczak podróż do Chin odbył w 
sierpniu 2017 roku z rodziną. Pierwszym za-
skoczeniem po przybyciu były chińskie napisy, 
bez angielskich odpowiedników, jak to ma 
miejsce w innych krajach. Chińczycy nie czują 
potrzeby uczenia się języka angielskiego, po-
nieważ są najliczniejszym narodem na świecie. 
Będąc w „Kraju Środka” jest się kontrolowanym 
na każdym kroku. Pierwszym etapem jest 
otrzymanie wizy, następnie, kupując bilet 
na metro czy autobus, musimy dać paszport 
do skanowania. Pomimo tłumów w Pekinie  
i Szanghaju, Karol z rodziną czuł się bezpiecznie 
nawet późnym wieczorem. Podróż samolotem 
w obrębie kraju traktowana jest jak jazda po-
ciągiem lub autobusem w Europie.  Transport 
miejski nie jest drogi, a godzinny przejazd 

taksówką po mieście kosztuje w granicach  
40 zł. Karol niejednokrotnie przekonał się, że 
słowo „blisko” dla chińczyków oznacza ponad 
100 km. Zauważył, że w Chinach jest bardzo 
dobrze rozwinięta i popularna płatność za po-
mocą telefonu komórkowego. Kart płatniczych 
i gotówki używa się sporadycznie. Wbrew utar-
tym stereotypom chińskie produkty są wysokiej 
jakości.  Karol podzielił się spostrzeżeniem, że 
kultura chińska mocno różni się od europejskiej 
choćby w kwestii higieny. Często można zoba-
czyć tablice z prośbą o niezałatwianie potrzeb 
fizjologicznych w miejscach publicznych np. 
przy wejściu do galerii handlowych. W „Kraju 
Środka” nieczęsto spotyka się Europejczyków 
o blond włosach, dlatego miejscowi chętnie 
fotografowali się z żoną i córkami Karola. Chiny 
to kraj wielkich przestrzeni i konstrukcji, a także 
kolorów. Chiński Mur, pomimo swojej długości, 
jest udostępniony dla turystów zaledwie w kilku 
miejscach, które są odrestaurowane. Zwiedza-
nie jednak odbywa się płynnie. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Mię-
dzyzdrojów i okolic, którzy odwiedzili ciekawe 
miejsca w kraju i na świecie do podzielenia się 
swoimi wrażeniami z wojaży podczas kolejnych 
edycji z cyklu „Podróże małe i duże”. Dziękujemy 
Dariuszowi Felisiakowi i Karolowi Tomczakowi 
za wystąpienia pełne humoru i ciekawostek. 

Bibliotekarze

Kurdystan i Chiny oczami Darka Felisiaka i Karola Tomczaka
15 lutego 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Podróże małe i duże” w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Prelegentami byli Dariusz Felisiak, nauczyciel z wolińskiego gimnazjum oraz Karol Tomczak, działający 
obecnie w branży pralniczej. Obu łączy pasja podróżowania, poznawania nowych miejsc, ludzi i… nie korzystanie z ofert biur podróży.
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

Uchwały Rady Miejskiej
Rada Miejska obradując podczas XLI Sesji w dniu 25.01.2018 r. podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr XLI/429/18
w sprawie zmian w budżecie  na 2018 rok
 W niniejszej uchwale proponuje się zwięk-

szenie wydatków w ogólnej kwocie 71 501,91 zł 
(wydatki bieżące - 68 001,91  zł, wydatki majątkow 
- 3 500 zł).

Zmiany polegają między innymi na:
1/ zwiększeniu wydatku w kwocie 1 500,00 zł 

z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową 
(dotyczy zadania „Przebudowa ulic południowo-
-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”), 

2/ zwiększeniu wydatku w kwocie 27 060 zł na 
zapłatę odszkodowania z tytułu nabycia działki nr 
36/2 o powierzchni 209 m2 położonej w Lubinie 
– obręb 24 gminy Międzyzdroje przy ul. Bocznej, 
na podstawie decyzji nr 2/2017 Starosty Kamień-
skiego z dnia 14 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.”Budowa drogi 
gminnej dojazdowej ulicy Bocznej w Lubinie, 
gmina Międzyzdroje wraz z sieciami”,

3/zwiększeniu wydatku w łącznej kwocie 
34 421,13 zł z przeznaczeniem  na zapłatę za ubez-
pieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Międzyzdroje, z czego:

a/ Urząd Miejski - 13 981,10 zł,
b/ Szkoła Podstawowa nr 1 - 15 883,54 zł,
c/ Szkoła Podstawowa nr 2 - 2 861,81 zł,
d/ Przedszkole Miejskie nr 1 - 951,22 zł,
e/ OPS- 743,46 zł,
4/ zwiększeniu wydatku w kwocie 2 000 zł  

z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową (do-
tyczy zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni 
w Międzyzdrojach”),

5/ zwiększeniu wydatków w kwocie 6 520,78 zł 
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czego kwota  
w wysokości 1 170,28 zł na ubezpieczenie ma-
jątku, kwota w wysokości 5 350,50 zł na remont 
instalacji c.o. w czytelni.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa 
się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 
71 501,91 zł i wynosi 6 938 064,73 zł, który 
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  
z wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczeń wyemitowanych pa-
pierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 4 938 064,73 zł oraz z pożyczki 
w kwocie 2 000 000 zł.

Uchwała nr XLI/430/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia  
14 grudnia 2017 r. w sprawie  uchwalenia budże-
tu Gminy Międzyzdroje na 2018 r.

Zmiana treści załączników.

Uchwała nr XLI/431/18
w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady 

Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na 
lata 2017-2035

Zmianie ulega  treść załączników, w ślad za 
zmianami powyższej uchwały.  

Uchwała Nr XLI/432/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości

 W związku z kolejnym wnioskiem dot. dzier-
żawcy terenu o pow. 226 m2, stanowiącego 
działkę nr 326/7, położoną przy ul. Komunalnej 
w Międzyzdrojach, proponuje się przeznaczyć do 
wydzierżawienia na okres 1 roku ww. nieruchomo-
ści na rzecz dot. dzierżawcy.

Uchwała Nr XLI/433/18
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości
W związku z wnioskiem dot. dzierżawcy  

o wydzierżawienie terenu o pow. 201 m2 (13,4 m 
x 15 m), stanowiącego część działki nr 418, poło-
żonej przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach, 
proponuje się przeznaczyć do wydzierżawienia 
na okres do 31 października 2018 r. ww. część 
nieruchomości na rzecz dot. dzierżawcy.

Uchwała Nr XLI/434/18
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-

miotowej dla zakładu budżetowego w zakresie 
dofinansowania i utrzymania Cmentarzy Komu-
nalnych w Międzyzdrojach i w Lubinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i art. 
18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, aby przekazać dota-
cję przedmiotową dla zakładu budżetowego  
w zakresie dofinansowania utrzymania Cmen-
tarzy Komunalnych w Międzyzdrojach i Lubinie 
przez Zakład Ochrony Środowiska należy określić 
stawkę jednostkową za hektar pow. cmentarnej. 
Stawka dofinansowania utrzymania cmentarzy za 
1 ha wynosi 15 085,23 zł. 

  
Uchwała nr XLI/435/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie 
ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje

Wywołanie sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyj-
nej, Gmina Międzyzdroje zostało spowodowane 
wnioskiem właścicieli obszaru objętego planem 
o zmianę dotychczasowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Przy WPN  w Lubinie” na obszarze obejmującym 
część miejscowości Lubin Gminy Międzyzdroje, 
przyjętego uchwałą Nr L/492/14 Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach z dnia 27 marca 2014 r.  Zmiana 
przedmiotowego planu ma polegać głównie na: 

• zmianie przebiegu linii zabudowy, w związ-
ku ze zmianą zasięgu chronionego siedliska 
przyrodniczego na podstawie pisma z dnia 14 
kwietnia 2017r. 

znak: WOPN-OS.610.187.2016.MP, WOPN-
-OS.410.251.2016.MP

• wprowadzeniu dodatkowej drogi we-
wnętrznej wydzielonej na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy nr 11/11 z dnia 18.01.2011 
roku, wydanej  przed wejściem w życie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Przy WPN w Lubinie” na obszarze 
obejmującym część miejscowości Lubin Gminy 
Międzyzdroje.

Zakres proponowanych zmian i sporządzenie 
nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w przedmiotowych granicach, na 
dzień podjęcia niniejszej uchwały o przystąpie-

niu, jest niesprzeczny z obecnie obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, które 
zakłada na terenie objętym planem funkcje: M,UT.

Przedmiotowy plan obejmuje swym zasięgiem 
dotychczasowy cały teren elementarny oznaczony 
w obecnie obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Przy WPN w Lubinie” na obszarze obejmującym 
część miejscowości Lubin Gminy Międzyzdroje 
symbolem MN.11.  Informuje się również, że po 
wejściu w życie niniejszego nowego planu, obej-
mującego swym zasięgiem teren elementarny 
MN.11, ustalenia dotychczasowej uchwały Nr 
L/492/14 Rady Miejskiej W Międzyzdrojach z dnia 
27 marca 2014 r., utracą swoją moc jedynie w za-
kresie ustaleń dla terenu elementarnego MN.11.
Podsumowując powyższe, zasadnym jest przystą-
pienie do opracowania zmiany przedmiotowego 
miejscowego planu. Ustalenie niezbędnego 
zakresu prac planistycznych:

Zakres planu musi zawierać elementy określo-
ne w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 i poz. 1566),

projekt rysunku planu zostanie wykonany  
w skali 1:1 000,

dopuszcza się przekazywanie rysunku planu 
w formie numerycznej do jednostek uzgadnia-
jących.

Uchwała Nr XLI/436 /18
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komisji   

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miej-
skiej  w Międzyzdrojach na rok 2018

Plan pracy na 2018 rok:
Styczeń
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających 

z korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej.
Prace nad nowym Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje.

Luty
Informacja o stanie i zamierzeniach spółek  

z udziałem Gminy.
Analiza zadań realizowanych przez ZGWW.
Opiniowanie materiałów na sesje. 
Marzec
Informacja z działalności promocyjnej Gminy 

Międzyzdroje za 2017 rok oraz plan na rok 2018.
Informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście 

za 2017 rok w zakresie:
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń po-

żarowych,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- działalności Straży Miejskiej, 
 - działalność Policji.
 Koncepcja działań Gminy w świetle nowej 

perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 
2014 – 2025 r.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających 

z korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej.
Kwiecień
Informacja na temat:
- zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2017 

roku;
- zdolności kredytowej gminy;
- umorzeń  podatków w 2017 roku.
Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, 
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Z PRAC  RADY  MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki 
od godz. 15.00 - 16.00,  
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy 
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  

-  tel. 91 327 56 47,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

28.02.2018 r. - Katarzyna 
                             NATKAŃSKA
07.03.2018 r. - Janusz PIŁAT
14.03.2018 r. - Krzysztof SZLASKI
21.03.2018 r. - Filip SZYSZKOWSKI
28.03.2018 r. - Ewa TROTT

odpady i czynsz oraz podatku od środków trans-
portowych, podatku rolnego i od nieruchomości, 
oraz opłaty targowej i miejscowej i za zajęcie  pasa 
drogowego  za 2017 rok.

Podsumowanie akcji „Zima 2017/2018”.  
Ocena stanu przygotowań Gminy do sezonu 

turystycznego.  
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
 Maj
Sprawozdanie z dotacji udzielonych organiza-

cjom pozarządowym w roku 2017.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej i 

finansowej klubów sportowych za rok 2017.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających 

z korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej.
Czerwiec
Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finan-

sowego i sprawozdania  z wykonania budżetu 
gminy za 2017 rok.

Analiza wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych za 2017 rok.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Lipiec
Przerwa wakacyjna.
Sierpień
Analiza gospodarki wodno-ściekowej w związ-

ku z modernizacją oczyszczalni ścieków.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających 

z korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej.
Wrzesień
Podsumowanie sezonu turystycznego w 

Gminie. Analiza wniosków mieszkańców i tu-
rystów zgłaszanych w trakcie trwania sezonu 
turystycznego.

Informacja dot. umów dzierżawy na okres do 
3 miesięcy zawartych w roku 2017-2018.

Analiza wykonania budżetu Gminy Międzyz-
droje za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Międzyz-
droje oraz analiza regulaminu odbioru odpadów 
komunalnych.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Październik
Informacja o stanie realizacji zadań oświato-

wych za rok szkolny 2017/2018 w świetle reformy 
oświatowej. 

Analiza funkcjonowania SPP w roku 2018 r.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrzenie spraw bieżących wynikających 

z korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XLI/437/18
w sprawie przyjęcia planu  pracy Komisji  

Spraw  Komunalnych i Społecznych Rady Miej-
skiej  w Międzyzdrojach na rok 2018

Ustalono plan pracy na 2018 rok
Styczeń:
Praca nad budżetem obywatelskim.
Praca nad szczegółami funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
z siedzibą w Międzyzdrojach.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Luty:
Praca nad budżetem obywatelskim.
Praca nad szczegółami funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  
z siedzibą w Międzyzdrojach.

Analiza uchwały Nr XL/383/13 z dnia 
28.05.2013 w sprawie ustalenia minimalnych 
stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości po-
łożonych na terenie Gminy Międzyzdroje.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Marzec:
1. Wypracowanie systemu promocji segregacji 

śmieci.
Promocja Gminy Międzyzdroje – zapoznanie 

z planem, pomysły itp.
Zakres i realizacja inwestycji pn. ,,Zagospo-

darowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Kwiecień:
Analiza przygotowań do sezonu letniego 2018 

(opłata klimatyczna).
Wypracowanie systemu udogodnień medycz-

nych dla seniorów.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Maj:
Analiza stanu infrastruktury drogowej w Gmi-

nie Międzyzdroje. Propozycje remontów dróg, 
chodników, tras rowerowych i parkingów.

Analiza opieki zdrowotnej w Gminie Mię-
dzyzdroje.

Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Czerwiec:
Budownictwo socjalne i komunalne w Gminie 

Międzyzdroje.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Lipiec - Sierpień:
Przerwa wakacyjna.
Wrzesień:
Podsumowanie sezonu letniego 2018.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.
Październik:
Analiza zapotrzebowania na szkołę ponadpod-

stawową w Gminie Międzyzdroje.
Opiniowanie materiałów sesyjnych.
Rozpatrywanie spraw bieżących.

Uchwała Nr XLI/438/18
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Ustalono plan pracy na 2018 rok.
 

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rodzaj Kontroli

Ustawowa

Doraźna 

Doraźna

Problemowa

Problemowa

Problemowa

Problemowa

Problemowa 

 Tematyka kontroli

Analiza i wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy za 2017 r., informacji o stanie mienia komunalnego, 
sprawozdania finansowego.

Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy.

Kontrole zlecone przez Radę Miejską.

Kontrola umów dzierżaw pod kątem poddania się rygorowi 
egzekucji wykonania określonych zobowiązań, wynikających z 
umowy, z art. 777 Kpc  za rok 2017.

Kontrola realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w 
roku 2017.  

Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej 
w Gminie za rok 2017 oraz analiza planu wydatków na 2018 rok.

Kontrola wydawanych decyzji dot. warunków zabudowy za rok 
2017.

Kontrola wydatków  Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą 
za 2017 rok oraz analiza wydatków zaplanowanych na rok 2018 

Termin

od 15 V do 
15 VI 2018  

na bieżąco

na bieżąco

luty

marzec

kwiecień 

wrzesień
 

październik 

Jan Magda
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Spotkanie rozpoczęliśmy od dyskusji na temat 
domów ze strzechą oraz pamiętnej knajpy „Pod 
dębem” i jadłodajni „Maleńka” przy ul. Kolejowej. 
Zaskoczeniem okazały się informacje o przedwo-
jennej izbie porodowej na Ustroniu Leśnym oraz 
pierwszym posterunku i celi więziennej milicji na 
ul. Leśnej. Z rozrzewnieniem wspominaliśmy pach-
nący i gorący chleb z piekarni na ul. Norwida oraz 
znajdujące się obok lody gałkowe, a na ul. Kolejowej 
rozlewnię wód. Niektórzy do dzisiaj pamiętają smak 
kradzionych czereśni z ogródka p. Kiełczewskiego, 

KULTURA

 
KONCERT 

www   MMMiiieeejjjssskkkiiieeejjj   BBBiiibbbllliiiooottteeeccceee   PPPuuubbbllliiiccczzznnneeejjj      
www   MMMiiięęędddzzzyyyzzzdddrrrooojjjaaaccchhh   

o godz. 111888...000000      
(wstęp wolny) 

 
 

111555   mmmaaarrrcccaaa 2018 r. 
(czwartek)    

oraz  
wernisaż  
wystawy obrazów  
Anny Kingi Müller 

 

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach oraz  

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 
zapraszają na 

Dla każdego uczestnika spotkania  
audiobook w prezencie. 

 

 

222222   mmmaaarrrcccaaa 2018 r. 
(czwartek) 

 godz. 111777...000000      
(wstęp wolny) 

 
 

Organizatorzy: 

Dofinansowano ze środków Gminy Międzyzdroje 
 

wspomnienie o Józefie Piłsudskim  
w 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości 

na podstawie książki  
Kazimiery Iłłakowiczówny  

„„„ŚŚŚccciiieeeżżżkkkaaa   ooobbboookkk   dddrrrooogggiii”””   
Wykonanie: Oprawa muzyczna: 

przypłacony niekiedy postrzałem soli z wiatrówki. 
Długo rozmawialiśmy o dworcu kolejowym. Kiedyś 
na terenie stacji kolejowej w Międzyzdrojach tory 
znajdowały się przed i za budynkiem dworca. Była 
tam też obrotnica do przestawiania lokomotyw. 
Mieszkańcy podkreślali, że obecnie jest to tylko 
„przystanek”. Wspominaliśmy budowę kaplicy przy 
kościele i lekcje religii w salce katechetycznej pod nią, 
a także długą budowę obecnego budynku biblioteki. 

Klikając w poniższy link można zobaczyć jak 
przebiegło VI spotkanie z cyklu „Wspomnień czar”: 

www.youtube.com/watch?v=eSSxF2fCdPw&fe-
ature=youtu.be 

Serdecznie dziękujemy za przybycie i udo-
stępnienie przez mieszkańców naszej gminy 
materiałów z prywatnych zbiorów do prezentacji 
multimedialnej. Już dziś zapraszamy na uroczy-
stość 70-lecia działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Międzyzdrojach, która odbędzie się 
7 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 17.00 w Mię-
dzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.  

W związku z naszym jubileuszem, zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców o przesyłanie zdjęć 
związanych z działalnością i wydarzeniami kul-
turalnymi odbywającymi się w międzyzdrojskiej 
bibliotece na przestrzeni lat. Materiały prosimy 
przysyłać na maila: biblioteka.miedzyzdroje@
poczta.internetdsl.pl lub biblioteka.mje.biblio-
tekarze@gmail.com bądź przynieść do biblioteki 
w celu ich skopiowania. Oryginały zwracamy  
w nienaruszonym stanie.

Monika Jakubowska

Wspomnień czar cz. VI
22 lutego 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się szóste spotkanie 
z cyklu „Wspomnień czar”, na którym omówiono południowo-wschodnią część Międzyzdrojów. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy chętnie dyskutowali i dzielili się swoimi wspomnieniami. 
Podczas prezentacji multimedialnej zobaczyliśmy jak na przestrzeni ponad 100 lat zmieniły się 
ulice i budynki przy Kolejowej, Norwida, Piastowskiej, Piaskowej, Stromej, Ustroniu Leśnym, 
Cmentarnej, Za Torem, Przy Wodociągach, Bukowej, Leśnej, Gintera.
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Popołudnie 
z kolędą w MDK
3 lutego 2018 r. w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach odbyło się kolędowanie 
zaprzyjaźnionych zespołów z okolicy. W sobotnie 
popołudnie 11 zespołów wystąpiło na scenie 
prezentując polskie kolędy i pastorałki. Wystąpiły 
zespoły: Fale i Bryza z Międzyzdrojów, Malwy 
Przytór-Świnoujście, Słowianki ze Świnoujścia, 
Keja Warszów-Świnoujście, Balbiny z Polic, Relax 
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kamienia Po-
morskiego, Popowianie z Popowa, Julin z Wolina, 
Ostromice Kapela z Ostromic. Klimat popołu-
dniowy był bardzo ciepły oraz świąteczny. Było 
to już 17-ste popołudnie z kolędą. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim zespołom oraz gościom za 
przybycie. Zapraszamy za rok do MDK na kolejne 
kolędowanie.                                                         MDK

Na początku zajęć w Międzyzdrojach pracownicy 
biblioteki przedstawili krótki spektakl dla dzieci 
na podstawie opowiadania  Christiana Joliboisa 
i Christiana Heinricha pt. „Zakochany kurczak”  
z cyklu „Kurczaki luzaki”. Rolę tytułowego kurczaka 
Carmelita zagrał Szymon Głod zaś  papugę Roksa-
nę odegrała Andżelika Gałecka. W postacie bocia-
na i pawia, czyli podwórkowych łobuzów, wcieliły 
się Małgorzata Olborska i Anna Piecyk. Nie mogło 
zabraknąć mądrej sowy, która pomagała kurcza-
kowi, w tej roli wystąpiła Anita Cieślak. Na całością 
spektaklu czuwał narrator – Monika Jakubowska. 

Po przedstawieniu dzieci, wspólnie 
z rodzicami, tworzyły serduszka  
z koralików Hama, z których powstały 
walentynkowe broszki i breloczki. 
Najmłodsi wykonywali również 
bransoletki ozdobione koralikami  
i filcem. Organizatorami warsztatów 
byli: Miejska Biblioteka Publiczna, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy, 
Międzyzdrojskie Stowarzyszenie 
„Rodzina”. Część materiałów pla-
stycznych na warsztaty w bibliotece 

zakupił Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyz-
drojach w ramach Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2018 r. na działania profilaktyczno-rozwojowe 
dla dzieci i młodzieży realizowane przy bibliotece 
w Międzyzdrojach. Warsztaty w Wapnicy zrealizo-
wano w ramach projektu „KLUBIK RODZINNY - OD 
JUNIORA DO SENIORA” dofinansowanego ze środ-
ków gminy Międzyzdroje. Realizatorem projektu 
jest Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”.

Już dziś zapraszamy na kolejne rodzinne 
warsztaty plastyczne, tym razem o tematyce 
wielkanocnej, które odbędą się 19 marca 2018 
w międzyzdrojskiej bibliotece i 20 marca 2018  
w Szkole Podstawowej  nr 2 w Wapnicy.

Bibliotekarze

Rodzinne warsztaty walentynkowe  
8 lutego 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach i 9 lutego 
2018 roku w szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy  odbyły się rodzinne warsztaty 
walentynkowe.

KULTURA
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SPORT

Kilkoro naszych zawodników i zawodniczek 
zdobyło medale, między innymi 2. miejsce  
w kategorii rocznika 2006 zajęła Hanna Szymań-
ska 50m-7,63; 2. miejsce Anna Rejchert w kate-
gorii rocznika 2003-2004 50m-7,29; 5. miejsce 
Mateusz Duczmański w roczniku 2008 50m-8,87;  
5. miejsce Dawid Dwornik rocznik 2007 50m-8,37; 
6. miejsce Kamil Dwornik rocznik 2003-2004 
50m-7,59. 

Pozostałe wyniki naszych lekkoatletów: Dziew-
częta rocznik 2008 – Hanna Wołkow 50m-8,65, 
Oliwia Cicholińska 50m-8,78, Weronika Ilczenko 
50m-9,27, Nikola Kania 50m-9,54, Oliwia Cisowska 
50m-10,61. Dziewczęta rocznik 2007 – Maria Rut-
kowska 50m-8,73, Marta Wołkow 50m-8,97, Oliwia 

Wesołowska 50m-9,44. Chłopcy 
rocznik 2008 – Tomasz Wiśniew-
ski 50m-9,62. Chłopcy rocznik 
2007 – Maciej Dunder 50m-8,87, 
Piotr Soiński 50m-9,16. Wyjazd 
dofinansowany z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Serdecznie zapraszamy na tre-
ningi naszej sekcji dzieci i młodzież, 
która ma zapał do biegania i chce 
przeżyć przygodę z lekkoatletyką. 
Kontakt do trenera: 665 722 607 lub 
www.uks.jupe24.pl

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Lekkoatleci „Chrobrego” wystartowali w Szczecinku
Duża grupa zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Chrobry” Międzyzdroje wystartowała w halowych zawodach „Szczecinecka pięćdziesiątka” 
w Szczecinku. Rywalizacja przebiegała na dystansie 50m. 

W piątek 16.02.2018 w Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach miało miejsce uroczy-
ste podsumowanie roku 2017 w klubie KS Fala 
Międzyzdroje. W czasie uroczystości zarząd klubu 
krótko podsumował działania w roku 2017, po-
dziękował ludziom dobrej woli i wolontariuszom 
za wkład włożony w rozwój klubu oraz wręczył 
wszystkim grupom szkoleniowym upominki. 
Oprócz upominków trener naszych pań wyróżnił 

trzy zawodniczki, które swoją postawą na boisku 
i poza nim wyróżniały się w poprzednim roku. 
Statuetki otrzymały: Natalia Kozubowska, Lucyna 
Szulc i Marianna Litwiniec. Wszystkie zawodniczki 
otrzymały nowe stroje treningowo-meczowe. Od 
tej pory wszystkie grupy mają stroje w tej samej 
kolorystyce. 

W sobotę 17.02.2018 w hali sportowej przy 
ul. Leśnej w Międzyzdrojach została rozegrana 

IV edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet 
Fala Woman Cup 2018. Honorowy Patronat nad 
turniejem sprawował Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz 
Starosta Powiatu Kamieńskiego Józef Malec, 
który ufundował puchary dla wszystkich drużyn 
uczestniczących w turnieju oraz statuetkę dla 
najlepszej zawodniczki. 

W wyniku sportowych zmagań otrzymano 
następujące rozstrzygnięcia:

1 miejsce - Fala II Międzyzdroje
2 miejsce - Energetyk Junior Gryfino

3 miejsce - Fala I Międzyzdroje
4 miejsce - Mustang Korzystno
5 miejsce - Orzeł Trzcińsko Zdrój
6 miejsce - UKS Grom Czacz
Najlepszą zawodniczką turnieju wybra-

no Klaudię Klimek z drużyny Energetyka 
Gryfino, najlepszą bramkarką turnieju zo-
stała Julia Interewicz, a królową strzelczyń 
Marianna Litwiniec - obie dziewczyny z na-
szego klubu. Turniej nie mógłby się odbyć 
bez pomocy ludzi na których zawsze można 
liczyć. Wielkim sercem jak zwykle wykazali 
się rodzice naszych dziewcząt, którzy przy-
gotowali słodki poczęstunek i ciepły posiłek 
dla wszystkich uczestników oraz kibiców za 
co bardzo serdecznie dziękujemy.

Już dziś zapraszamy na kolejną V już 
edycję FWC, która odbędzie się tradycyjnie 
w lutym 2019 roku.

KS FALA MIĘDZYZDROJE

Sportowy weekend dziewcząt

Reprezentanci obu środowisk harcerskich spotkali 
się w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. W 
zawodach uczestniczył przedstawiciel władz 
miasta w osobie Jana Magdy przewodniczącego 
Rady Miasta  oraz rodzice zuchów i harcerzy. Na 
rozpoczęcie turnieju uczestnicy wraz z gośćmi 
zaśpiewali hymn harcerski i  rozpoczęła się spor-
towa rywalizacja. 

Najmłodsi, czyli zuchy, rozegrali pomiędzy 
sobą mecz w „zbijaka”. W trakcie gry zuchów, 
pozostałe drużyny rozgrzewały się do zmagań 
w kolejnych dyscyplinach sportowych. Harcerki, 
podobnie jak  harcerze starsi i wędrownicy, roze-
grały mecz w siatkówkę, a harcerze w piłkę nożną. 

W sportowej walce osiągnięto następujące 
wyniki:

Zuchy – gra w zbijaka ZHR vs. ZHP  –  0:2

Harcerki – siatkówka ZHR vs. ZHP – 2:0
Harcerze – piłka nożna ZHR vs. ZHP – 2:7
Harcerze Starsi/Wędrownicy – siatkówka ZHR 

vs. ZHP – 1:2
Po zakończeniu turnieju przyszedł czas na 

dyplomy i drob-
ne upominki. Na 
koniec, zgodnie z 
harcerskim oby-
czajem zawiązali-
śmy pożegnalny 
krąg i przekazali-
śmy sobie iskierkę 
przyjaźni. Po roz-
wiązaniu kręgu 
podziękowaliśmy 
wszystkim za spor-
tową rywalizację i 

pozytywne emocje. To był dobry dzień, znako-
micie pasujący do przesłania jakie niesie w sobie 
Dzień Myśli Braterskiej. 

HO Matylda Czuchy 
X Szczep „Gniazdo”

Harcerskie Zawody Sportowe z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
24 lutego 2018 r. X Szczep Harcerski „Gniazdo” ZHP wraz z III Szczepem Harcerski „Słowianie” ZHR zorganizowali turniej z okazji Dnia Myśli Bra-
terskiej, który harcerze i skauci na całym świecie tradycyjnie obchodzą 22 lutego. 
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Michał w czołówce 
Młodzików w Polsce
Wspaniały występ zaliczyli zawodnicy UKS Chro-
bry Międzyzdroje w rozegranym w dniach 9-11 
lutego br. III Grand Prix Polski Młodzików w tenisie 
stołowym w Białymstoku. Michał Wandachowicz 
zajął 8. miejsce, a nasza Żaczka Julia Bartkiewicz 
uplasowała się na 25. miejscu. Tym występem nasi 
zawodnicy potwierdzili swoją przynależność do 
czołówki zawodników w swoich kategoriach wie-
kowych. Wyjazd na zawody został dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Kolejne zwycięstwo 
Julii!
Julia Bartkiewicz zajęła po raz drugi 1. miejsce  
w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Junio-
rów w tenisie stołowym, który odbył się 11 lutego 
w Sianowie i tym samym awansowała do Grand 
Prix Polski. Wysokie 3. miejsce wywalczył Michał 
Wandachowicz, Laura Kober była piąta, Oliwia 
Osińska siódma, a Anna Buca dziesiąta. 

Wyjazd na zawody został sfinansowany  
z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zawodniczka UKS Chrobry Międzyzdroje Julia Bartkiewicz z powodzeniem 
wystąpiła w II Grand Prix Polski Żaczek, które odbyło się w Łaziskach Górnych. 
Julia ostatecznie zajęła wysokie siódme miejsce wśród 64 najlepszych Ża-
czek w Polsce. W turnieju głównym Julka przegrała tylko dwa mecze z Zofią 
Śliwką KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, późniejszą zwyciężczynią turnieju 
oraz Wiktorią Przybytoską KS Chełmno. Na tym samym turnieju nasza druga 
zawodniczka Oliwia Osińska zajęła 25. miejsce.  Wyjazd na turniej został 
dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Julia Bartkiewicz siódma 
na Grand Prix Polski

W dniu 4 lutego 2018 r. odbyły się w Międzyzdrojach Mistrzostwa 
Województwa Seniorów w tenisie stołowym. Zawody odbywały 
się pod dyktando zawodników UKS Chrobry Międzyzdroje, którzy 
wywalczyli większość tytułów. W grze pojedynczej kobiet 1. miejsce 
zajęła Wioleta Witkowska, 2. miejsce Anna Zielińska, 3. miejsce Maja 
Krzewicka. W grze deblowej zwyciężyła nasza para klubowa Zieliń-
ska/Krzewicka, 4. miejsce zajęła para Witkowska/Wandachowicz. 
Wśród mężczyzn w grze deblowej zwyciężyła również nasza para 
Kluczyński/ Wandachowicz. 

Organizacja zawodów została dofinansowana z budżetu Gminy 
Międzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Mistrzostwa Województwa 
Seniorów w tenisie stołowym
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Ania Rejchert trzecia w Polsce
Dwójka zawodników UKS Chrobry Międzyzdroje wystartowała w Ogólno-
polskim Halowym Mitingu w Toruniu. Nasza najlepsza sprinterka wystarto-
wała w biegu na 60m -8,52 oraz na swoim koronnym dystansie 300m -44,37 
PB i ten właśnie wynik obecnie jest trzecim wynikiem w Polsce w kategorii 
rocznika 2004 wśród dziewcząt. Nasz jedyny junior młodszy Dominik Kujda 
wystartował na 60m -7,91 oraz na 300m - 40,33 PB. 

Wyjazd na zawody został sfinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.
Rafał Błocian

UKS Chrobry Międzyzdroje

Brąz dla Artura
Artur Ostrowski, zawodnik KB Sporting zdobył 
brązowy medal w biegu na 1500 m podczas 
odbywających się w Toruniu (17-18 luty 2018)  
62. Halowych Mistrzostwach Polski.

Tomasz Kozłowski
KB "Sporting"

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

I Liga Kobiet tenisa 
stołowego
Na początku lutego zawodniczki UKS Chrobry 
Międzyzdroje grające w I Lidze Kobiet tenisa 
stołowego rozegrały dwa wyjazdowe spotkania. 
Pierwsze mecz w Białymstoku nasze tenisistki 
pewnie wygrały 8:2 z UKS Dojilidy Białystok. Punk-
ty dla drużyny zdobywały: Maja Krzewicka 2,5 pkt., 
Wioleta Witkowska 2,5 pkt., Anna Zielińska 1,5 pkt., 
Sylwia Wandachowicz 1,5 pkt. Na drugi dzień UKS 
Chrobry przegrał z KU AZS PWSiP Metal Technik 
Łomża wynikiem 6:4. Punkty kolejno zdobywały: 
Maja Krzewicka 1,5 pkt., Wioleta Witkowska 1 pkt., 
Anna Zielińska 1,5 pkt. Aktualnie UKS Chrobry 
znajduje się na drugim miejscu w tabeli I Ligi 
Kobiet tuż za MRKS Gdańsk. 

Wyjazd na rozgrywki ligowe został dofinanso-
wany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

TABELA LIGOWA

 Drużyna M Pkt  
1. MRKS Gdańsk 13 24 100:30

2. UKS CHROBRY 
Międzyzdroje 14 22 105:35

3. LUKS AGRO-
SIEĆ Chełmno 13 21 88:42

4. UKS DOJLIDY 
Białystok 14 19 80:60

5.
KU AZS PWSiP 
METAL-TECHNIK 
Łomża

13 15 71:59

6. GLKS II Nadarzyn 14 14 76:64

7. IKTS NOTEĆ 
Inowrocław 13 6 40:90

8. UKS CHAMPION 
Police 14 5 38:102

9.
SCKiS HALS 
WADWICZ II 
Warszawa

13 4 29:101

10.
STELLA 
NIECHAN 
Gniezno

13 4 43:87
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OGŁOSZENIA

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Międzyzdrojach 

zaprasza na promocję książki 

pt. „Wielkanocne opowieści,                   
czyli przygody z wiejskiej zagrody” 

autorstwa 

Anny Piecyk                                        
i  

Jolanty Nyrkowskiej 
połączone                                                              

z warsztatami plastycznymi 

27 marca 2018 r.                                                             
(wtorek) 

godz. 16.00                 
(wstęp wolny)  

Organizatorzy: 

I N F O R M A C J A
Uprzejmie informujmy, iż, w związku 

ze zmianą organizacji pracy, biuro pla-
nowania przestrzennego w Urzędzie 
Miejskim w Międzyzdrojach, pokój nr 8 
jest zamknięty we wtorki i czwartki.

Obsługa Interesantów odbywać się 
będzie w dniach:

poniedziałek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do14.00.

Za powstałe niedogodności serdecz-
nie przepraszamy. 

                                                                                            
Burmistrz Międzyzdrojów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1073 poz. 1566) oraz art.3 ust.1, pkt. 11 i 14, art. 
39, art. 40 pkt.1, art.41, art. 46 pkt1, art.50, art. 51 ust.1 i art. 54 
ust 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235, ze zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyzdrojach Uchwały  
Nr XL/426/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego przy „Kawczej Górze” obejmującego 
działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki 
ewidencyjnej gminy Międzyzdroje. 

Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określone zostały na załącznikach graficznych do ww. Uchwały 
i obejmują działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 
20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje. Zmiany mają 
polegać głównie na: zmianie linii zabudowy dla części pod-
ziemnej obiektu/obiektów oraz zmianie niektórych parametrów 
zabudowy.

Ogłaszam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do:

1. sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy „Kawczej 
Górze” obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewiden-
cyjnej gminy Międzyzdroje;

2. sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania.

będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla 
potrzeb wyżej wymienionego opracowania. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, 
która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje 
w godzinach: od 9:00 do 14:00. 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymie-
nionego opracowania, tj. planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko, a także do zapoznania się z nie-
zbędną dostępną dokumentacją sprawy. 

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego opracowania można 
składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia/obwieszczenia na adres: Urząd Miejski w Międzyz-
drojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, e-mail: 
um@miedzyzdroje.pl. Uwaga lub wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Międzyzdrojów. 

Planowanie Przestrzenne
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Miejska Biblioteka Publiczna                                               
w Międzyzdrojach oraz Międzyzdrojskie 

Stowarzyszenie „Rodzina”  
 zapraszają na 

RODZINNE WARSZTATY 
WIELKANOCNE 

do Biblioteki w Międzyzdrojach                                         
19 marca 2018 (poniedziałek) 16:00 -18:00  
oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy                                                        

20 marca 2018 (wtorek) 15:00-17:00 

Organizatorzy: 

Warsztaty współfinansowane ze środków Gminy Międzyzdroje w ramach projektu  
„Klubik rodzinny - od juniora do seniora”  

  

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach oraz  

Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

222888   llluuuttteeegggooo 2018 r. 
(środa) 

Podczas spotkania istnieje możliwość zakupu książek. 

zapraszają na spotkanie z  

AAALLLEEEKKKSSSAAANNNDDDRRREEEMMM   

DDDOOOBBBĄĄĄ   
godz.111777...333000 

(wstęp wolny) 
 

Fot. Robert Krawczyk 

www   MMMiiieeejjjssskkkiiieeejjj   BBBiiibbbllliiiooottteeeccceee   PPPuuubbbllliiiccczzznnneeejjj      
www   MMMiiięęędddzzzyyyzzzdddrrrooojjjaaaccchhh   Organizatorzy: 

 

Międzynarodowy Dom Kultury 
w Międzyzdrojach 

zaprasza wszystkich chętnych do wystawiania  
swoich prac rękodzielniczych  

oraz wyrobów kulinarnych podczas 

 KKKIIIEEERRRMMMAAASSSZZZUUU   
WWWIIIEEELLLKKKAAANNNOOOCCCNNNEEEGGGOOO   

 który odbędzie się 

222444   mmmaaarrrcccaaa   222000111888   rrr...  

www   gggooodddzzz...   111111...000000   –––   111666...000000   

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 22 marca 2018 r. 

Więcej informacji można uzyskać  
w sekretariacie  MDK 

 pod nr tel. 91 32-82-600  
lub adresem e-mail   

biuro@mdkmiedzyzdroje.com 

na promenadzie przed  
budynkiem MDK lub  

w razie deszczu we foyer MDK 

Organizatorzy: 


